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Vanuit de directie 
Het is echt een hele bijzondere situatie waar we nu in zitten. Leerlingen die thuis 

werken samen met hun ouders, broertjes en zusjes. Leerkrachten die vanuit thuis 

werken. Gelukkig hebben ze veel online contact met iedereen. Sommige hebben hiervoor 

zelf speciaal een kantoor ingericht! 

De leidsters van Korein peuterwerk hebben alle leerlingen op afstand gezien toen zij 

leuke werkjes brachten bij de peuters thuis. Ook juffrouw Yvonne en juffrouw Martine 

hebben werkboekjes rondgebracht en zo een glimp van al hun kleuters op mogen vangen, 

dat vonden zowel de juffen als de kinderen heel fijn. 

Juf Colinda heeft via het programma Teams even bij kunnen kletsen met haar leerlingen, 

de kinderen hebben zo elkaar en de juf kunnen zien. Volgende week dinsdag gaan de 

leerlingen van groep 7 en 8 zo een spelling- en rekenles volgen. Juf Anja en juf Nicole 

hebben al filmpjes opgenomen om de kinderen goed uit te leggen hoe ze met de 

computer moeten werken. 

Gelukkig krijgen wij leuke, gezellige, positieve reactie van kinderen en ouders. Dit is 

voor ons heel fijn en maakt dat wij samen door deze moeilijke tijd komen. Zie hieronder 

enkele reacties. We hopen er nog veel meer te krijgen zodat we volgende keer weer een 



samen – verantwoordelijkheid – schitteren 

 

 

Kijk ook eens onze facebookpagina of website: wwww.bsdediamant.nl 

mooie collage kunnen maken van leuke foto’s, lieve berichtjes en activiteiten die 

kinderen gedaan hebben.  

 

 

Diamantjes van de Diamant 
 Alle kinderen van de Diamant omdat zij allemaal zo goed hun best doen om thuis te 

werken aan schoolwerk 

 Alle ouders die zo goed hun best doen om de kinderen te helpen met het schoolwerk 

 Alle juffen die ervoor zorgen dat de kinderen hun werk kunnen maken en zo online de 

kinderen steunen 

 

Van externen 
 LEEF Someren: Op de Facebook van LeefSomeren komen er dagelijks verschillende 

leuke spellen en challenges online die kinderen thuis kunnen doen. 

https://nl-nl.facebook.com/LeefSomeren/ 
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